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Formanden har ordet
Nu er klubbens generalforsamling overstået og bestyrelsen har fordelt poster mellem
sig.
Generalforsamlingen forgik i god ro og orden, og under eventuelt komme der flere
emner op. Disse emner kunne der ikke besluttes noget om, men bestyrelsen vil tage
disse a note, og vil arbejde videre med disse. Referatet hænger i klublokalet.
Der har ligeledes været afholdt en debat aften, hvor også mange emner og ideer kom
frem, så nu har bestyrelsen noget at arbejde med. Vi takker for de mange gode
emner og ideer. Referatet hænger i klublokalet.
I gennem 1. kvartal er der arbejdet med de mål som blev sat i 2013, nemlig at få
skinnenettet til a fungerer (der opstår dog stadig forskellige problemer) korrekt. På
DC spor er der drev der driller men der ydes dog en indsats på at få disse til at
fungerer. De kan god virke når vi tager hjem fra klubaften, men nå vi så møder ugen
efter kan de finde på ikke at ville virker? En af de opgaver der arbejdes med, er
hvordan det bliver nemmere at kunne overskue skiftespor og kryds i den østlige og
vestlige ende af Viborg banegård.
En anden ting var landskabet. Her arbejdes intens på området omkring den gamle
brandstation, på den gamle banegård, på Viborgbanegård, på Rødkærsbro banegård
og Bækkelund. Ligeledes arbejdes der med at lave huse, ændre huse og lægge lys i
disse. Her ved dette arbejdsbord laves også mange andre små ting til vores anlæg.
På den 3. klubaften er det teknikken der er i højsæde. De emner der tages op, må
gerne kommer fra medlemmer, og kan sagtens være emner der tidligere har været
oppe. På denne aften er der også film på fjernsynet. De film der ses – her kan du
tage en af dine favoritter med, som vi så kan se.
Klubbens køreaften. Her kan vi bruge op til 12 til 14 medlemmer for at få det til at
fungerer. Oplægget fra klubbens sider er, at så mange som mulige kan være med i
denne aften. Så på den 3. klubaften, har du mulighed for at komme med ønske om
hvad du eventuelt kunne tænke dig at lave på klubbens køre aften. Visionen er at så
mange som muligt er med og ligeledes prøver forskellige opgaver på køre aftner. Så
her vil det være godt at møde op og melde sig. PÅ den måde er det nemmere for
Søren at lave planen og ligeledes at få en snak om gennemførelsen af køreaftenen.
Klubbens kaffe stue trænger til at blive fikset op. Klubben har fået 10 liter maling,
farven hvid, så i løbet af 2. kvartal vil kaffe stuen blive malet. Med hensyn til maling.
Der er rettet henvendelse til kasernen omkring gulvmaling til gang m.m. Så også
gulvet kan blive malet.
Kære medlemmer:
Det er vigtigt at I kommer med indlæg til klubbladet.
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Et af de emner som er blevet drøftet på vore klubaftner er landskab.
Nu er der jo meget forskellig opfattelse af hvordan landskab skal bygges og hvilke
materiale der skal bruges.
Skal alt materiale købes, skal vi fremstille det selv eller er det en kombination.
Nå vi kikker på andres anlæg, nok specielt på de store udstillingsanlæg som vi har
besøgt, kan vi se hvordan de laver landskab. Dette er meget motiverende at se.
Der er nok bare den lille forskel, at på disse store anlæg, er det på fuldtid der
arbejdes og dels har de flere midler til rådighed.
VMJK har møde aften en gang ugentlig med ca. 2 timers effektiv arbejdstid.
Ideer herfra har vi dog lov at bruge og så tilpasse dem til VMJK’s formåen.
Vi har i klubben set lidt film om hvordan der opbygges landskaber, og det ser nemt
ud. En af de ting der her er meget vigtig er planlægning.
Så når VMJK skal i gang med fantasi området, er det vigtig at vi får dette landskab
snakket igennem og lavet en planlægning. Planlægning hvad landskabet skal
forestille, hvilke træer, hvilke marker og bygninger der skal være her. Hvordan
underlaget skal laves og hvordan kan vi komme til vore tog ved driftstop og andre
ting der eventuelt skal rettes.
Skal landskabet laves i moduler eller skal landskabet bygges på stedet?
Nu er det ikke sådan at dette arbejde lige står for at skulle laves, men vi har
mulighed for at lave planlægning og budget for dette arbejde. Selv planlægning skal
indeholde de overordnede retningslinjer, men kan sagtens indeholde mange detaljer.
Her kan komme ind hvilke materiale der kan købes færdig, hvilke materiale der kan
fremstilles i klubben. Der er jo mange af vore medlemmer der kan rigtig meget, og i
fællesskab og ved fælles ideer kan vi jo nå rigtig langt.
Når jeg ser på de landskaber og de detaljer som udstillingsanlægget og det store
anlæg indeholder, er der også her rigtig mange flotte detaljer.
På mine ture rundt omkring har jeg set mange forskellige senariere på landskaber.
Senarier som jeg sagtens kan se på vores anlæg.
Så her er en billede serie fra nogle af de senarier jeg har set og fundet interessant.

Her ses forskellige måder til
hegn, brobyggeri og trælast til
vogne.
Der er nogle specifikke modeller,
som vi nok må erkende at vi, hvis
disse ønskes til anlægget må
købes.
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Her er det lidt liv omkring en mindre
ejendom. Hegnet kan laves af
tændstikker, pinde fra naturen, eller de
”dække servietter” som vi har. Disse
kan males, der kan bores et mindre hul
til at række tråd igennem, eller tråden
kan monteres på anden måde. Så har vi
de forskellige former for ”græs” og
anden beplantning.

Igen her livet på landet. Brugen af
forskellige græsser og andre beplantning.
Grisen uden for og bilen på den flise
belagt holdeplads.
Ikke mindst sporene og signalet som
selvfølgelig virker.
Om beplantning kan være færdig købt
eller lavet af indsamlet mos, er vel en
interesse spørgsmål.

Her er det den fællede skov, som vises. Vi
har ”stammer” som kan bruges til
træstupper. Det lille træhus og ikke
mindst landskabet på den anden side af
banen. Det der giver liv, er vel også de
forskellige træer.

er
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Her kommer MR toget forbi.
MR toget som mange af os her,
med og uden lyd. Nu bliver der
spændende når Heljan kommer
med deres model senere på året.
Men den gamle togvogn som læ
for dyrene. Huset som er fra et
plastik byggesæt. Men stemning
der på dette billede.

Et landsby miljø med kro, den store sten
i den lille park og ikke mindst de
forskellige træer.
Om træerne er købte eller af egen
produktion!
Hvordan VMJK kan lave Disse træer.
Her tror jeg at vi er kommet temmelig
langt medfremstilling af træer.
Der er jo en meget stor forskel på pris
ved færdig købt og det vi selv kan
fremstille.
På klubbens anlæg er der også mange flotte detaljer, disse fortjener bestemt også
ros. Billederne på disse sider kan så være inspiration til fantasiområdet.

Jeg har selv været ved at lave hegns pæle til en
indhegning med køer.
Hvordan dette gøres og hvad med hegns klokker,
ja der er sikkert flere muligheder.
Til min indhegning er brugt bambus, tror jeg nok,
fra nogle dækker servietter.
Disse er klipper af i 18 mm længde, for derefter at
få bordet et hul på 0,8 mm til hegnstråd.

Det med hullet, det er fordi jeg vil trækker
tråden gennem hullet, da jeg ikke lige ved
hvordan jeg laver hegns klokker.
Så denne fine boremaskine, 0,8 mm. Bor og
hegnspælen. Så er det bare med at holde
hegnspælen medens der bores.

Det bliver spændende om det kommer til at se ok ud på VNJK’s anlæg. Om det gør, ja
det må medlemmerne tage stilling til.
Hegnspælene bliver sat inden påske.
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Formand
Per S. Kristensen
Gråmejsevej 107
8800 Viborg

Tlf.: 8661 1219 / 4083 1219
E-mail: psk@live.dk

Næstformand/sekretær
Søren Helmer Hansen
Fredensgade 34
8800 Viborg

Tlf.: 8662 8903 / 2989 8903
E-Mail: shelmerh@mail.com

Kassere
Peder Pedersen
Mosevænget 27
8800 Viborg

Tlf.: 8660 0572 / 2327 6796
E-mail: peder@egpedersen.dk

Bestyeelsesmedlem
Finn Skov Pedersen
Ahornvej 53B
9632 Møldrup

Tlf.: 8660 0635 / 2064 6371
E-Mail: tunni@sol.dk

Bestyrelsesmedlem
Erling Møller Pedersen
Sdr. Rindvej 14
8800 Viborg

Tlf.: 8663 9690 / 6028 9690
E-Mail: emp-model@c.dk

1.Suppleant

Revisor

Tlf.: 8667 2117 / 2112 2431
E-mail: finnrask@c.dk

Tlf.:8664 7478
E-Mail: s.hvidt@elro.dk

2.Suppleant

Revisorsuppleant

Tlf.: 2843 8472
E-mail: karstennyby@hotmail.com

Tlf.: 2149 3558 / 2347 3898
E-mail: birtheogole@hotmail.com

Finn Nielsen
Vinkelvej 60
8800 Viborg

Karsten Nyby
Ringparken 7A, 2. Th
7800 Skive
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Steffen Hvidt
Rogenstrupvej 15A
8831 Løgstrup

Ole Sørensen
GL. Århusvej 90
8800 Viborg

